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ATA Nº 01/2018 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação 

(CAGPPI) 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 1 

horas, foi realizada a reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de 2 

Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada e coordenada pelo presidente da comissão, 3 

Professor Evandro Manara Miletto e realizada na Sala de Convenções do Campus 4 

Porto Alegre do IFRS, localizada a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro 5 

Histórico desta capital. Estiveram presentes os seguintes servidores, Professores 6 

Márcia Bündchen, Sônia Beatriz Silveira Alves, Técnicos Administrativos Fernanda 7 

Ottonelli Rossato, Filipe Xerxeneski, Diego Hepp e Flávia Helena Conrado Rossato e o 8 

discente Vilmar Vianna. Justificou a sua ausência o professor André Peres. A reunião 9 

iniciou-se com a saudação do presidente aos presentes, seguida pela leitura da ordem 10 

do dia que compreendeu os seguintes assuntos: 1) Aprovação da ata 11/2017; 2) 11 

Aprovação do Cronograma das reuniões da CAGPPI para 2018; 3) Apreciação sobre 12 

prestação de contas de auxílio a eventos; 4) Avaliação de prestação de contas e 13 

relatórios finais; 5) Avaliação ad hoc da solicitação do pedido de afastamento para 14 

qualificação; 6) Apreciação de projetos de fluxo contínuo; e 7) Homologação das 15 

propostas referentes ao edital nº 77/2017. 8) Assuntos gerais. Em seguida, o presidente 16 

da CAGPPI abriu o expediente solicitando aos presentes, eventual inclusão de pauta e 17 

passou-se à discussão dos pontos de pauta. Professor Evandro sugeriu alteração dos 18 

itens de pauta, tais como a realização das homologações das propostas do fomento 19 

interno e a avaliação dos relatórios serem feitas pelos grupos ao longo da semana. Esta 20 

alteração foi aceita. 1) Apreciação e assinatura da ata 11/2017: a professora Márcia 21 

Bündchen sugeriu que esta ata seja aprovada na próxima reunião para que todos 22 

possam ler e sugerir alguma alteração, pois para as homologações é necessário tempo. 23 

2) Homologação das propostas submetidas ao fomento interno, Editais PROPPI 24 

77/2017 e o complementar 062/2017: A DPPI recebeu e registrou um total de 25 
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dezenove submissões. Fernanda sugeriu realizar uma avaliação exemplo em conjunto 26 

para, na sequência, os projetos serem divididos entre pequenos grupos dos membros 27 

da CAGPPI. Fernanda explicou sobre os dois formulários a serem preenchidos na 28 

avaliação, sendo o anexo I de homologação da proposta  que consta no edital 077/2017 29 

e outro do anexo II do edital, relativo à conferência das informações do currículo lattes 30 

do coordenador. Após a conclusão da avaliação exemplo, realizada em conjunto, os 31 

membros da comissão dividiram-se em duplas e foi feita a divisão dos demais projetos 32 

a serem avaliados. Foram homologadas as seguintes propostas de renovação: a) 33 

Acessibilidade e inclusão de adolescentes com fibrose cística no uso das tecnologias 34 

de informação e de comunicação e na criação de game III, sob coordenação da Profa. 35 

Dra. Lizandra Brasil Estabel; b) Genotoxicidade e variáveis físicas e químicas da água 36 

superficial do lago Guaíba, sob coordenação da profª Dra. Juliana Schmitt de Nonohay. 37 

Foram homologadas as seguintes propostas de novos projetos: c) Monitoramento da 38 

qualidade da água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: utilização de equipamentos 39 

portáteis e de um sistema de coleta multiparâmetros de baixo custo operacional, sob 40 

coordenação da Profa. Dra. Simone Caterina Kapusta; d) Análise do efeito de 41 

polimorfismos não sinônimos em genes candidatos de doenças complexas por meio da 42 

predição computacional, sob coordenação do técnico em laboratório Dr. Diego Hepp; e) 43 

Obtenção de solução etanólica a partir de folhas de Eugenia uniflora e avaliação do 44 

potencial antitumoral das frações obtidas em células humanas de câncer de colo de 45 

útero, sob coordenação da Profª Dra. Alessandra Nejar Bruno; f) Análise química do 46 

óleo essencial de Myrrhinium atropurpureum Schott e estudo do potencial 47 

antineoplásico em câncer de colo de útero, sob coordenação da profª Dra. Alessandra 48 

Nejar Bruno; g) Óleos essenciais de diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: 49 

composição química e estudo das propriedades antineoplásicas em células humanas 50 

de câncer de mama, sob coordenação da profª Dra. Alessandra Nejar Bruno; h) Estudo 51 

da atividade antitumoral do óleo essencial de folhas de Campomanesia aurea em 52 
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culturas de células humanas de câncer cervical, sob coordenação da profª Dra. 53 

Alessandra Nejar Bruno; i) Gestão da escola pública e inovação: a utilização de 54 

recursos tecnológicos nos processos educativos, sob coordenação da profª Dra. 55 

Josiane Carolina Soares Ramos; j)Money manager capitalism e desastres ambientais, 56 

sob coordenação do prof. Dr. Marcelo Mallet Siqueira Campos; k) Síntese e 57 

caracterização de bioplástico produzido a partir de farinha de cascas de banana, sob 58 

coordenação da profª Dra. Nara Regina Atz; l)Utilização de um Sistema de alertas para 59 

suporte a professores/tutores de curso EAD, sob coordenação do prof. Dr. Marcelo 60 

Augusto Rauh Schmitt; m) Ensino de teoria e percepção musical apoiado pelo software 61 

Musescore: viabilidade e possibilidades, sob coordenação da profª Ms. Suelena de 62 

Araujo Borges ; n) Trilha Interpretativa Virtual da Fonte: implementação de uma 63 

hipermídia educativa para o Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS, sob 64 

coordenação do prof. Dr. Celson Roberto Canto e Silva; o) Contribuição de um sistema 65 

informatizado de gestão para o gerenciamento das pesquisas no âmbito do IFRS 66 

Campus Porto Alegre, sob coordenação da Técnica em Assuntos Educacionais Ma. 67 

Denise Luzia Wolff; p) Desenvolvimento de um Modelo Educacional para tornar o 68 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia um Instituto Empreendedor, sob 69 

coordenação da profa. Dra. Bianca Smith Pilla; q) Conhecimentos de Prevenção de 70 

Incêndios pelo Pequeno Varejo Popular: um diagnóstico no Pop Center – Porto Alegre, 71 

sob coordenação da profa. Dra. Bianca Smith Pilla. Não foram homologadas as 72 

seguintes propostas: “Estudo do potencial antineoplásico dos óleos essenciais obtidos a 73 

partir de folhas e flores de Tagetes osteni Hicken em células de câncer de colo uterino 74 

humano”, sob coordenação da profª Dra. Alessandra Nejar Bruno , devido ao não 75 

atendimento do item 6.2, alínea C do Edital 077/2017; “Estudo do potencial 76 

antineóplasico de óleos essenciais obtidos a partir de folhas e flores de Tagetes osteni 77 

Hicken em células de câncer de mama”, sob coordenação da profª Dra. Alessandra 78 

Nejar Bruno, devido ao não atendimento do item 6.2, alínea C do Edital 077/2017, 79 
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ausência do plano de trabalho do bolsista. A Professora Márcia Bündchen pede licença 80 

para retirar-se por motivo de aula agendada as 15h e 10 min.Na sexta proposta enviada 81 

pela coordenadora Alessandra Nejar Bruno “Estudo da atividade antitumoral do óleo 82 

essencial de folhas de Campomanesia aurea em culturas de células humanas de 83 

câncer cervical” não foi anexada a cópia do currículo lattes ao e-mail. Seguiu-se a 84 

discussão sobre a situação e foram apresentadas duas propostas para votação: em 85 

virtude de a comissão ter acesso ao currículo lattes da coordenadora em outras 86 

propostas, pois a coordenadora enviou outros cinco projetos, a proposta um é de aceite 87 

do projeto, a proposta dois é de que não seja aceito, por ferir cláusula de cumprimento 88 

do edital que trata do envio correto de documentação. Professora Sônia ressaltou que 89 

não concorda com a aprovação, pois provoca a quebra das regras estabelecidas no 90 

edital, manifestando seu voto pela proposta 2, sendo acompanhada no seu voto por 91 

Felipe e Fernanda. Os demais participantes presentes, Diego, Evandro, Marcos e 92 

Flávia, optaram pela proposta um considerando o princípio da razoabilidade pelo fato 93 

de já ter analisado o currículo da professora, na mesma sessão. Como 94 

encaminhamento, registrou-se então a manutenção da proposta um por quatro votos a 95 

três. Em virtude do horário da reunião ter se estendido demasiadamente o presidente 96 

da CAGPPI solicitou a interrupção da sessão, devendo os demais pontos de pauta 97 

serem discutidos na próxima reunião do dia 05 (cinco) de março de dois mil e dezoito. O 98 

professor Evandro agradeceu a presença de todos e a colaboração no trabalho 99 

realizado. Nada mais havendo a registrar, Denise Luzia Wolff lavrei a presente ata que 100 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais integrantes da CAGPPI.  101 

ADENDO À ATA Nº 01/2018 102 

Após a reunião, foram feitas a revisão e conferência dos projetos homologados e não 103 

homologados, constatando-se que os projetos sob a coordenação da professora Bianca 104 

Smith Pilla: “Desenvolvimento de um Modelo Educacional para tornar o Instituto Federal 105 

de Educação, Ciência e Tecnologia um Instituto Empreendedor” e “Conhecimentos de 106 
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Prevenção de Incêndios pelo Pequeno Varejo Popular: um diagnóstico no Pop Center – 107 

Porto Alegre” foram vinculados indevidamente ao Edital PROPPI 05/2018 - Fluxo 108 

Contínuo - Projetos de Pesquisa e Inovação em vez do Edital PROPPI correto 109 

077/2017. O presidente da CAGPPI, professor Evandro consultou a comissão via e-mail 110 

institucional datado em vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito e os cinco 111 

membros que se manifestaram, consideraram que não foi atendido o item 9.1 do Edital 112 

077/2017, devendo, portanto, ser corrigido e consideradas as duas propostas acima 113 

citadas como não homologadas.   114 

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 115 

Inovação. 116 

Aprovada em 10 (dez) de abril de 2018(dois mil e dezoito). 117 


